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Vyhláška o oprávnění, povinnostech a odpovědnosti osob 

Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob vztahující se 
k připojování podpisového záznamu nebo identifikačního záznamu, a to takovým způsobem, 
aby bylo možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního 
záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny (dle § 33a a dalších 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění).

Všude, kde jsou v dalším textu uvedeny úkony, které vykonává vedoucí střediska, může je 
v souladu s články 38, 73 a 74 Stanov Junáka – českého skauta, z.s. provádět za 
nepřítomnosti vedoucího také jeho zástupce; případně i jiná osoba, kterou k tomu vedoucí 
střediska písemně zmocní.

Všude, kde jsou v dalším textu uvedeny úkony, které vykonává vedoucí, respektive hospodář
akce, může je provádět i osoba, kterou tím pověří svým usnesením středisková rada, 
vedoucí střediska nebo osoba, kterou k tomu vedoucí či hospodář akce písemně zmocní.

Pravidla

1. Uzavírání smluvních závazků

Středisko zastupuje vedoucí střediska, jeho zástupce nebo osoba zmocněná. 
Osobou zmocněnou se, dle této vyhlášky, považuje vedoucí oddílu, který může uzavírat 
jednotlivé smluvní závazky maximálně do výše 2000 Kč.

2. Disponování bankovními účty

Mezi osoby oprávněné k disponování bankovními účty patří:
vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, hospodář OJ. 
Způsob nakládání bankovním účtem: Samostatně

Jména a podpisové vzory jsou uvedeny v příloze 1.

3. Účetní záznamy OJ
a) podpisový záznam na všech účetních záznamech vyhotovuje vždy hospodář OJ,
b) činovníkem, který je oprávněn schvalovat správnost účetních záznamů, je vedoucí 

střediska,
c) v případě inventarizace jsou členové inventarizační komise (v souladu se Směrnicí k 

inventarizaci) oprávněni provádět podpisové záznamy na účetních záznamech dle § 29, 30 
zákona o účetnictví,

d) v případě závěrkových a uzávěrkových účetních záznamů je oprávněnou osobou 
provádějící podpisový záznam vedoucí střediska,

e) podpisové záznamy se provádí na všech účetních záznamech vlastnoručním 
podpisem či zkratkou podpisu,

f) podpisový záznam může být společný pro více účetních dokladů.
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Jména a podpisové vzory jsou uvedeny v příloze 2. a 3.

4. Účetní záznamy vyhotovované na akcích pořádaných OJ
Pro hospodaření na akcích pořádaných OJ platí ustanovení Hospodářského řádu Junáka 
č. 6.1–6.6

a) každá akce pořádaná OJ musí mít stanovené tyto činovníky (popřípadě pověřené 
osoby): vedoucího akce (příp. vůdce, vůdkyni) a hospodáře akce.
U velké akce (rozpočet nad 10 tisíc Kč nebo akce delší než 5 dnů) jsou tito činovníci 
jmenováni vedoucím střediska. Jmenování (schválení) se provede písemně 
uvedením v zápise z jednání příslušné rady.
Pro tábory navrhne pořádající výchovná jednotka střediska vedoucího a hospodáře 
tábora. Vedoucí střediska tyto činovníky písemně jmenuje do funkce schválením 
hlášenky tábora. U malé akce (rozpočet do 20 tisíc Kč a trvání max. 5 dnů) může 
vedoucího akce a hospodáře akce jmenovat vedoucí oddílu.

b) hospodář akce je oprávněnou osobou pro vyhotovení podpisového záznamu na 
všech účetních záznamech v rámci dílčího účetnictví akce

c) podpisové záznamy se provádí na všech účetních záznamech vlastnoručním 
podpisem či zkratkou podpisu

d) činovníkem, který je oprávněn schvalovat správnost účetních záznamů – zejména 
výdajových účetních dokladů – je vedoucí akce

e) hospodaření akce je ukončeno jejím finančním vyhodnocením a zavedením do 
účetnictví OJ

f) vedoucí akce zodpovídá za předání všech relevantních dokladů akce hospodáři 
střediska do 30 dnů od skončení akce.

5. Povinnosti osob provádějících podpisový záznam
Osoby, které provádí podpisový záznam na účetní záznam, jsou povinny:

a) zkontrolovat správnost podepisovaného účetního záznamu,
b) zkontrolovat úplnost podepisovaného účetního záznamu,
c) zkontrolovat platnost podepisovaného účetního záznamu.

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška plní zákonnou povinnost uloženou § 33a odst. 9) zákona č. 563/91 Sb. 
v platném znění.

Vyhláška byla schválena dne 10. 11. 2015 a nabývá účinnosti dne 10. 11. 2015. .

Mgr. Martin Mašín, Ph.D.

vedoucí střediska
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Přílohy

Příloha 1 – Podpisové vzory (záznamy) osob oprávněných k disponování s bankovními účty
Osoby oprávněné k disponování bankovními účty (připojování podpisového záznamu)

Funkce Jméno Podpisový vzor, zkratka
   
   
   

  

Příloha 2 – Podpisové vzory (záznamy) osob odpovědných za účetní případy
Bez podpisu osob odpovědných za účetní případ nebude provedeno zaúčtování 
příslušného dokladu

Funkce Jméno Podpisový vzor, zkratka
   
   
   
   
   
   
   
   

  

Příloha 3 – Podpisové vzory (záznamy) osob odpovědných za zaúčtování účetních případů

Funkce Jméno Podpisový vzor, zkratka
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